
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1098 
   Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτό-

κολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για 

την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρο-

νικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλο-

ποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - 

υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ.».

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 (Α’ 251).
β) Των άρθρων 15 και 15Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως 

προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α’ 201).
γ) Της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφα-

σης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός 
της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου ανα-
γκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470).

δ) Της υπό στοιχεία Α.1024/31.1.2020 απόφασης του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Συ-
μπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επι-
κοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδο-
μένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317).

ε) Της υπό στοιχεία Α.1011/2020 απόφασης του Διοι-
κητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση 
από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας 
με βάση τις υπό στοιχεία Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/9.10.2002 
(Β’ 1362) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (Β’ 1592), εκτός των 
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β’ 85).

στ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1166/2018 απόφασης του 
Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τε-
χνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και 
κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο 
πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 3603).

ζ) Της υπό στοιχεία Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 (Β’ 3517) 
«Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών 
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημά-
των. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδια-
γραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ.»

η) Της υπό στοιχεία Α.Υ.Ο ΠΟΛ1221/2012  απόφασης 
«Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.-
Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των 
φορολογικών στοιχείων στην ΓΓΠΣ κατ’ εφαρμογή των δι-
ατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’ 58)» (Β’ 3513).

θ) Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Το με αριθμό C (2012) 4961 έγγραφο της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν παρα-
τηρήσεις επί της κοινοποίησης 2012/266/GR.

3. Το με αριθμό C(2012) 4967 έγγραφο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με το οποίο μας γνωστοποιήθηκαν παρατη-
ρήσεις επί της κοινοποίησης 2012/267/GR.

4. Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της κοι-
νοποίησης 2022/183/GR, για την αποδοχή της διαδικα-
σίας του επείγοντος, με το υπό στοιχεία GROW/E3/BH/
as (2022)3027420/12.04.2022 έγγραφο αυτής προς τον 
Πληρεξούσιο Υπουργό της Μόνιμης Αντιπροσωπίας της 
Ελλάδος στης Βρυξέλλες και το οποίο κοινοποιήθηκε εις 
εμάς μέσω του ΕΛΟΤ.

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

6. Την υπ’ αρ. 1. της 20.1.2016 Πράξη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ.  10 του αριθμού 41 του ν.  4389/2016, τις απο-
φάσεις υπ’  αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.  689) του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 
5294ΕΞ2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

25 Ιουλίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3940

40339


